Defnyddio sgiliau rhif

1.

Mae Milly a Tom yn chwarae gêm ddyfalu. Mae Tom yn meddwl am rif ac
yna yn tynnu 8 ohono. Yr ateb ydy 20. Beth oedd ei rif?

2.

Mae bar o siocled yn pwyso 50g. Mae Lewis yn prynu pedwar bar. Pa mor
drwm ydyn nhw i gyd?

3.

Mae’n costio £2.20 i fam Rakesh i fynd â Rakesh a thri o’i ffrindiau i nofio.
Faint mae’n gostio i un plentyn nofio?

4.

Mae’n cymryd 7 munud i Tomos gerdded o’i dŷ at yr arosfan bws, 6 munud
i deithio ar y bws ac yna 5 munud arall i gerdded o’r arosfan bws i’r ysgol.
Faint o amser mae ei daith yn ei chymryd?

5.

Mae Bethan a Tanwen yn chwarae gêm fwrdd. Mae Bethan wedi sgorio 12
hyd yma. Mae Tanwen wedi dyblu sgôr Bethan. Faint mae Tanwen wedi’i
sgorio?

6.

Mae lemwn yn costio 6c yn y siop. Mae ar Ruth angen deg i wneud teisen
gaws lemwn. Faint o arian fydd arni ei angen?

Gwers

1a
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Gwers

1b

1.

Defnyddio sgiliau rhif

Mae Milly a Tom yn chwarae gêm ddyfalu. Mae Tom yn meddwl am
rif ac yna yn tynnu 15 ohono. Yr ateb ydy 20. Beth oedd ei rif?

2.

Mae bar o siocled yn pwyso 50g. Mae Lewis yn prynu 8 bar. Pa mor drwm
fyddan nhw i gyd?

3.

Mae’n costio £4.40 i fam Rakesh fynd â Rakesh a thri o’i ffrindiau i nofio.
Faint mae’n gostio i un plentyn nofio?

4.

Mae’n cymryd 12 munud i Tomos gerdded o’i dŷ at yr arosfan bws, 13
munud i deithio ar y bws ac yna 10 munud arall i gerdded o’r arosfan bws i’r
ysgol. Faint o amser mae ei daith yn ei chymryd?

5.

Mae Bethan a Tanwen yn chwarae gêm fwrdd. Mae Bethan wedi sgorio 24
hyd yma. Mae Tanwen wedi dyblu sgôr Bethan. Faint mae Tanwen wedi’i
sgorio?

6.

Mae lemwn yn costio 9c yn y siop. Mae ar Ruth angen deg i wneud teisen
gaws lemwn. Faint o arian fydd arni ei angen?
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1.

Mae Milly a Tom yn chwarae gêm ddyfalu. Mae Tom yn meddwl am rif ac
yna yn tynnu 25 ohono. Yr ateb ydy 20. Beth oedd ei rif?

2.

Mae bar o siocled yn pwyso 50g. Mae Lewis yn prynu 12. Pa mor drwm
fyddan nhw i gyd?

3.

Mae’n costio £8.48 i fam Rakesh fynd â Rakesh a thri o’i ffrindiau i nofio.
Faint mae’n gostio i un plentyn nofio?

4.

Mae’n cymryd 18 munud i Tomos gerdded o’i dŷ at yr arosfan bws, 16
munud i deithio ar y bws ac yna 25 munud arall i gerdded o’r arosfan bws i’r
ysgol. Faint o amser mae ei daith yn ei chymryd?

5.

Mae Bethan a Tanwen yn chwarae gêm fwrdd. Mae Bethan wedi sgorio 37
hyd yma. Mae Tanwen wedi dyblu sgôr Bethan. Faint mae Tanwen wedi’i
sgorio?

6.

Mae lemwn yn costio 12c yn y siop. Mae ar Ruth angen 10 i wneud teisen
gaws lemwn. Faint o arian fydd arni ei angen?

Gwers

1c
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